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Terveiden talojen erikoisjoukot
Alan koulutuksen ja pätevöitymisen jatkohanke 2013-2015
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Terveiden talojen erikoisjoukot rakenteille
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2010

Työn käynnistys

• Nykytilan kartoitus

• Työryhmien 
muodostaminen

2011-2012

Yhteinen näkemys

• Työryhmien työskentely

• Ratkaisuehdotus

2013 

Toteutus

• Pätevöinti-järjestelmän 
luominen

• Tarvittavat 
säädösmuutokset

• Rahoitusmallit

• Koulutustahojen 
järjestäytyminen

• Koulutusten sisällöt ja 
järjestäminen



Suositukset alan koulutuksen ja pätevöitymisen poluksi

keväällä 2013

• Perustana valtakunnallinen hanke 

osana Kosteus- ja hometalkoita 

vuosina 2010-2012

• Viisi työryhmää, yli 120 asiantuntijaa, 

joille SUURI KIITOS!

• Loppuraportti julkaistiin 12.4.2013

• Luettavissa talkoiden verkkosivuilla
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http://uutiset.hometalkoot.fi/talkootiedot/talkoissa-nikkaroitua.html


Ratkaisuehdotus
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1. Yhtenäiset nimikkeet: 
kosteusvauriokuntotutkija, kosteusvauriokorjaussuunnittelija ja 
kosteusvauriokorjaustyön työnjohtaja

2. Yhteisesti sovitut portaittaiset pätevyysvaatimukset em. toimijoille

3. Yhteisesti sovitut portaittaiset osaamisvaatimukset

4. FISE:n tai VTT:n mahdollisuus olla pätevöintijärjestelmänä rakennusten 
korjausalalla toimiville

5. Yhteisesti sovittu, yhteinen koulutusmatriisi (moduulit) 45 op

Kohdat 1 - 3 esitettiin yhteisesti myös uusiutuviin säädösmuutoksiin.

->Tehdään tarvittavat investointipäätökset, Viestintä



Mitä seuraavaksi?
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Tarvitaan mittava kansallinen koulutus- ja kehittämishanke, 
jolla saavutetaan riittävän päteviä osaajia koko 

kosteus- ja homevauriokorjausprosessiin.



Terveiden talojen erikoisjoukot -jatkohankkeen tehtävät ja tavoitteet

 Arvioidaan tarkemmin eri ammattiryhmien määrällinen tarve

 Määritellään osaamis- ja pätevyysvaatimukset 

 Kosteus- ja homevaurioita ja muita sisäilmaongelmia tutkivat henkilöt 

 Kosteus- ja homevauriokorjausten suunnittelijat, työnjohtajat ja valvojat

 Opettajien ”pätevyysvaatimukset”.

 Suunnitellaan tarvittavien koulutuskokonaisuuksien sisällöt ja organisoidaan ja sovitetaan yhteen eri 
toimijatahojen tuottama koulutus. 

 Päällekkäisyydet karsitaan.

 Kunkin toimijan erikoisosaaminen huomioidaan ja koulutuksessa tehdään työnjakoa ja yhteistyötä. 

 Tavoitteena on, että opiskelijat voivat suorittaa ainakin osia koulutuksista omilla lähiseuduillaan.

 Järjestetään alalla jo toimivia ammattilaisia varten koulutusten yhteyteen myös aiemmin hankitun osaamisen 
tunnistusmenettely AHOT

 Vanhoja relevantteja opintoja ja työkokemuksella saavutetut osaamiset hyväksytään sovittavilla kriteereillä uusien tutkintojen 
osiksi.
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Terveiden talojen erikoisjoukot: 

Jatkohankkeen kaksi työmaata 2014-2015

Rakennusterveys- ja 
kosteusvaurioasiantuntijoiden 

koulutuksen synkronointi ja 
valtakunnallinen ohjaus

Rakennusterveyttä tukevan 
koulutuksen ja rakennusarkkitehti-

koulutuksen kehittämishanke
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Rakennusterveys- ja kosteusvaurioasiantuntijoiden koulutuksen 
synkronointi ja valtakunnallinen ohjaus 

 Rahoittajat: YM Kosteus- ja hometalkoot ja STM

 Toteuttajat: Rakennusteollisuuden koulutuskeskus RATEKO ja Suomen Sisäilmakeskus Oy

 Tavoite: 

– rakentaa tarvittava yhteistyöverkosto eri oppilaitosten ja muiden kouluttajien välille, 

– laatia verkoston tarvitsema yhteinen toimintamalli ja organisoida työkalut rakennusterveyteen ja 

kosteusvaurioihin liittyvän lisä- ja täydennyskoulutuksen järjestämiseen eri organisaatioissa ja 

organisaatioiden välisenä yhteistyönä,

– varmistaa yhdenmukaiset kosteusvauriokorjausasiantuntijoiden (MRL) ja ulkopuolisten

asiantuntijoiden (TSL) opetusmoduulit ja ohjeelliset opetussuunnitelmat kaikissa koulutusta antavissa 

oppilaitoksissa, 

 Tiivis yhteistyö jatkohankkeen toisen osa-alueen (OKM-hanke) sekä eri ohjaus- ja viitetahojen kanssa. 
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Rakennusarkkitehtikoulutuksen suunnittelu ja 
rakennusterveyttä tukevan koulutuksen suunnittelu

 Rahoittaja: OKM

 Toteuttajat: 

– Rakennusarkkitehtikoulutus  TAMK 

– Rakennusterveyttä tukeva tutkintokoulutus Savonia

• Rakennusalan korkeakoulut ja tutkimuslaitokset yhteistyössä

 Tavoite: 

– Rakennusarkkitehtikoulutuksen (sis. rakennusterveyttä) suunnittelu

– 15 ammattikorkeakoulussa tutkintokoulutusten rakennusterveyteen liittyvän sisällön kartoittaminen ja 

suunnittelu 

– Rakennusterveyteen liittyvien tutkimusten tulokset koulutuksien sisältöön

 Tiivis yhteistyö jatkohankkeen toisen osa-alueen (YM ja STM hanke) sekä eri ohjaus- ja viitetahojen kanssa.
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Yhteistyötahot

 Jatkohankkeen molemmilla osa-alueilla yhteinen ohjausryhmä

 Kehittämistyöryhmässä ala mukana kattavasti

– Edustajat alan jäsenjärjestöistä, tutkimuslaitoksista, korkeakouluista, yrityksistä, pätevöintitahoista ja eri 

ministeriöistä. 

– Tahot osallistuvat yhteistyöhön myös koulutusten suunnittelun ja toteutuksen osalta

 Alan tiede- ja tutkimuslaitokset

– Mm. TTY, Aalto yliopisto, Oulun yliopisto, Itä-Suomen yliopisto (ISY, ympäristötieteiden laitos), Terveyden 

ja hyvinvoinnin laitos (THL), Työterveyslaitos (TTL), Säteilyturvakeskus (STUK) ja VTT.

– Yhteistyössä mm. tutkimusta ja tutkinto-opetusta
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Missä mennään nyt?
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Rakennusterveys- ja kosteusvaurioasiantuntijoiden koulutuksen 
synkronointi ja valtakunnallinen ohjaus 

– Opetuksen työkalut
• Osaamistavoitteet ja sisällöt laadittu eri nimikkeille 

• Portaittainen ja synkronoitu osaamiskokonaisuuksien matriisi luotu eri nimikkeille

• Opintojaksokuvaukset laadittu kosteusvauriokorjaustyön työnjohtajalle/valvojalle

– Pilottikoulutukset käynnissä
• RATEKO:ssa (rakennusterveysasiantuntija, kuntotutkija ja korjaussuunnittelija)

• Savoniassa (kosteusvauriokorjausasiantuntija)

• Koulutuksissa yhteensä yli 70 opiskelijaa, hakijoita yli aloituspaikkojen.

• Sovellettu täydennyskoulutuksen osuuteen liitettyä AHOT-menettelyä

• Rakennusterveysasiantuntijan (RTA) VTT henkilösertifikaattiin johtava koulutustarjonta laajenee koulutustahojen lisääntymisellä, tutkintokoulutusten 
sisältöjen ja työkokemusten AHOT-menettelyllä

– Hankeyhteistyö

• Mukana rakennusterveyttä tarjoavien oppilaitosten auditoinnissa OKM-hankkeessa

• RATEKO opettajien pätevöittämiskoulutus 2014–2015 (rahoitus OPH) 

• RKL:n sekä RIL:n opetusmateriaalihanke

• Asiantuntijalausunnot uusiin säädösluonnoksiin (MRL ja TSL uudistukset)

13



Rakennusterveyttä tukevan koulutuksen ja 
rakennusarkkitehtikoulutuksen kehittämishanke

• Opetuksen työkalut

– Rakennusarkkitehti (RA) koulutuksen suunnittelu tehty

– Suunnitteilla YAMK-tasoinen rakennusterveyttä käsittelevä opintojakso (5 op), joka toteutetaan verkko-oppimisympäristössä eri AMK:jen yhteistyönä 

• Koulutusten sisällön kartoitus

– Rakennusalan koulutusta tarjoavien ammatti- ja tiedekorkeakoulujen auditointi alkaa. 

• Rakennusalan ammattikorkeakouluja informoitu

• Kyselypatteristo ja auditoinnin työnjako tehty

• Pilottikoulutukset

– Metropoliassa, OAMK:ssa, Savoniassa ja TAMK:ssa aloitettu  rakennusarkkitehtien koulutukset, joihin sisältyy myös rakennusterveyteen liittyviä opintoja

• Hankeyhteistyö

– Hanketta esitelty ammattikorkeakoulujen olemassa olevissa eri työryhmissä, kuten kosteusvaurio-, rakennusarkkitehti-, rakennusmestari- ja YAMK työryhmät

– RATEKO opettajien pätevöittämiskoulutus 2014–2015 (rahoitus OPH)

– Asiantuntijalausunnot uusiin säädösluonnoksiin (MRL uudistus)
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Mitä eri pätevyyksiin vaaditaan 

ja mitä niitä varten opiskellaan?
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Osaamis- ja pätevyysvaatimukset eri nimikkeille 

kosteusvauriokorjaushankkeissa
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Nimike Taso Perustutkinto Opintopisteet Työkokemus v.

Kosteusvauriokuntotutkija

Poikkeuksellisen vaativat kohteet AA/PV RI 30 5

Vaativat kohteet A/V teknikko 24 3

Tavanomaiset kohteet B/T teknikko 18 1

Kosteusvauriokorjaussuunnittelija /mm.

Poikkeuksellisen vaativat kohteet AA/PV RI/YAMK 26 /45 5 / 6 (5)

Vaativat kohteet A/V RI 19 /40 3 / 4 (3)

Tavanomaiset kohteet B/T teknikko 12 / 30 1 / 3 (1)

Kosteusvauriokorjaustyön työnjohtaja

Poikkeuksellisen vaativat kohteet AA/PV teknikko 15 5

Vaativat kohteet A/V teknikko 10 3

Tavanomaiset kohteet B/T teknikko 5 1

Rakennusterveysasiantuntija teknikko 45-60 3

*YM:n asetusluonnoksessa oleva ehdotus punaisella.

PV = poikkeuksellisen vaativa 
V = vaativa
T = tavanomainen



Opintojen sisällöt ja laajuus opintopisteinä 
(Terveiden talojen erikoisjoukot –hankkeen esitys)
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Moduuli op RTA
Kuntotutkija Korjaussuunnittelija Työnjohtaja

PV V T PV V T PV V T

Rakennusfysiikka

Kuntotutkimusmenetelmät

7 7 7 7

6 6

5 5 5 5 5

3 3

1 1

Rakennetekniikka

Rakennustuotanto

Juridiikka

8 8 8

6 6 6 6 6

4 4 4 4

2 2

Ilmanvaihto ja ilmastointi 3 3 3 3

2 2 2 2

1 1 1 1 1

Korjausrakentaminen yht. 14 18 14 10 18 15 10 13 8 4



Opintojen sisällöt ja laajuus opintopisteinä
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Moduuli op RTA
Kuntotutkija Korjaussuunnittelija Työnjohtaja

PV V T PV V T PV V T

Korjausrakentaminen yht. 14 18 14 10 18 15 10 13 8 4

Sisäympäristö 17 17

12 12

10 10

8 8 8

4 4

2 2 2 2

1 1

YHTEENSÄ 31* 30 24 18 26 19 12 15 10 5

* RTA:lle lisävaatimuksena ≥ 15 op tutkielma.

Opintojen sisällöt ja laajuus opintopisteinä 
(Terveiden talojen erikoisjoukot –hankkeen esitys)

PV = poikkeuksellisen vaativa 
V = vaativa
T = tavanomainen



Aikaisemmin hankitun osaamisen 

tunnistaminen (AHOT)



Alustavia arviointeja: aiemmat tutkintotodistukset

• Rakennusalalla osa selkeitä kokonaisuuksia, osa sisältää joitakin osia:

– Rakennusfysiikka

– Kuntotutkimustavat ja -menetelmät

– Korjausrakentamisen opintojaksot:

• Korjausvaihtoehtoja ja hieman sisäympäristöä (Asterasetus)

– Sopimustekniikka

– Materiaalioppi

– Rakenne- ja tuotantotekniikan opintojaksot

– Talotekniikka

– Päättötyö
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Alustavia arviointeja: aiemmat tutkintotodistukset

• Ympäristötiede (sisäilma- ja työhygienia) / ISY, osa selkeitä kokonaisuuksia, osa sisältää 
joitakin osia:
– Sisäilman epäpuhtaudet ja olosuhteet

– Sisäilman ja työhygienian mittaukset

– Sisäilman epäpuhtauksien hallinta ja ilmanvaihto

– LuK- ja pro-Gradu tutkielmat

• Ympäristöteknologia/MAMK
– Asumisterveys ja mittausmenetelmät

– Talotekniikka

• Muita esim. FM tai DI luonnontieteistä (biologia, kemia tai fysiikka)

• Onko muita?
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Alustavia arviointeja: aiemmat pätevöintikoulutukset

• AKK: osittain kuntotutkimukset ja juridiikka sekä sisäympäristö

• PKA: osittain kuntotutkimukset ja juridiikka sekä sisäympäristö

• a-kosteustekninen kuntotutkija: osittain rakennusfysiikka, rakennetekniikka, 

kuntotutkimukset ja sisäympäristö

• Rakennusfysiikan suunnittelija (A ja AA): rakennusfysiikka, rakenteet

• RAP ja RAPS: Juridiikka osittain, prosessinhallinta

• Muita…..
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Alustavia arviointeja: työkokemus (todistukset ja näyttötyöt)

• Kuntotutkimukset
– Mittaus- ja kuntotutkimusraportit, lausunnot/yhteenvedot

• Sisäympäristön tutkimusmenetelmät
– Mittaus- ja tutkimusraportit, lausunnot

• Rakennusfysiikka
– Korjaussuunnitelmat laskelmineen ja perusteluineen

• Tuotanto
– Kosteuden ja pölynhallintasuunnitelmat

– Työmaan tarkastuspäiväkirja

– Purkutyösuunnitelma

• Muita?
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Uudistettu MRL astui voimaan 1.9.2014
 Lakiuudistukseen liittyvät asetusluonnokset sekä ohjeet mm. suunnittelijoiden pätevyyksistä ja 

suunnitelmista ja selvityksistä olivat YM:n verkkosivuilla vapaasti kommentoitavina kaksi viikkoa 

(15.9. saakka).

 Lisää asetusluonnoksia ja ohjeita tulossa mm. työnjohtajat ja kunnon selvittäjät
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Terveydensuojelulain muutos ja asumisterveysasetus tulossa
 Olivat lausuntokierroksella 16.9.2013 saakka

 Koskee mm. terveydensuojeluviranomaisen käyttämien ulkopuolisten asiantuntijoiden 

pätevyyksiä



Kiitos!

Rakennusterveys- ja kosteusvaurioasiantuntijoiden koulutuksen synkronointi ja valtakunnallinen ohjaus -hanke 

Juha Krankka, puh. 050 367326, juha.krankka@rateko.fi

Helmi Kokotti, puh. 0400 298 706, helmi.kokotti@sisailmakeskus.fi

Rakennusterveyttä tukevan koulutuksen ja rakennusarkkitehtikoulutuksen kehittämishanke

Jouko Lähteenmäki, puh. 040 520 0731, jouko.lahteenmaki@tamk.fi

Markku Oikarinen, puh. 044 785 6360, markku.oikarinen@savonia.fi
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